Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poriadí konaného
dňa 24.02.2022 o 16,30 hodine
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní : podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1 zápisnice)
Program zasadnutia OZ podľa pozvánky bol nasledovný:
Počet prítomných poslancov 6, čo je nadpolovičná väčšina a z toho dôvodu je zasadnutie
obecného zastupiteľstva uznášaniaschopné. Od bodu 5 počet prítomných poslancov 7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájenie
Návrh programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
Správa o hospodárení lesných majetkov za rok 2021
Prerokovanie Cenníka ihličnatých a listnatých priemyselných výrezov na dodávky pre
rok 2022
7. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022
8. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2021
9. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2022, ktorým sa stanovujú podmienky
prijatia dieťaťa do materskej školy, určujú výška príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy, výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v materskej
škole na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
10. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2020 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Poriadie
11. Majetkovoprávne prevody
12. Rôzne
13. Diskusia
1. Zahájenie.
Riadnu schôdzu Obecného zastupiteľstva v Poriadí otvoril Mgr. Martin Pražienka, starosta
obce, ktorý privítal prítomných. Na začiatku zasadnutia bolo šesť poslancov takže obecné
zastupiteľstvo bolo uznášania schopné. Ďalší prítomní podľa prezenčnej listiny.
Poslanec Stanislav Duga sa pripojil od bodu 5. Zúčastnili sa dvaja občania.
2. Návrh programu zasadnutia.
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka oboznámil prítomných s programom, ktorý bol
uvedený na pozvánke. Obecné zastupiteľstvo bude rokovať podľa tohto programu.
Uznesenie číslo 1/2022 zo dňa 24.02.2022
-----------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 12, ods.5 zákona č. 369/90 Z. z., NR SR
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov :
schvaľuje
− program rokovania Obecného zastupiteľstva dňa 24. 2. 2022 nasledovne:
1. Zahájenie
2. Návrh programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
5. Správa o hospodárení lesných majetkov za rok 2021
6. Prerokovanie Cenníka ihličnatých a listnatých priemyselných výrezov na dodávky pre
rok 2022
7. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022
8. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2021
9. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2022, ktorým sa stanovujú podmienky
prijatia dieťaťa do materskej školy, určujú výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy, výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v materskej škole na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
10. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2020 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Poriadie
11. Majetkovoprávne prevody
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil zapisovateľku zápisnice p. Oľgu Dobrovodskú a overovateľov zápisnice
poslancov Jaroslava Tížika a Ing. Petra Volára
4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
Uznesenie číslo 2/2022 zo dňa 24.02.2022
-------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 11, odst. 1. Rokovacieho poriadku Obecného
zastupiteľstva v Poriadí :
berie na vedomie

− kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2021
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Správa o hospodárení lesných majetkov za rok 2021
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka a lesný hospodár obec Poriadie Ing. Pavol Konečný
predložil správu o hospodárení lesných majetkov za rok 2021 / príloha č. 2 zápisnice /
Uznesenie číslo 3/2022 zo dňa 24.02.2022
------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 11, ods.4, písm. b) zákona č. 369/90 Z. z., NR
SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov :
berie na vedomie
− Správu o hospodárení lesných majetkov za rok 2021
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

6. Prerokovanie Cenníka ihličnatých a listnatých priemyselných výrezov na dodávky pre
rok 2022
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka a lesný hospodár obec Poriadie Ing. Pavol Konečný
predložili cenník ihličnatých a listnatých priemyselných výrezov na dodávku pre rok 2022
/ príloha č. 3 zápisnice /
Uznesenie č. 4/2022 zo dňa 24.02.2022
--------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 11, ods.4, písm. g) zákona č. 369/90 Z. z., NR
SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov :
schvaľuje
− Cenník ihličnatých a listnatých priemyselných výrezov na dodávky pre rok 2022

Dôvodová správa :
Cenotvorba odráža ceny v našom regióne.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
7. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka a kontrolórka obce Poriadie Ing. Ľubica Vojtková
predložili návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022 v obci Poriadie.
Uznesenie č. 5/2022 zo dňa 24.02.2022
--------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 11, ods.4, písm. j) zákona č. 369/90 Z. z., NR
SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov :
schvaľuje
− návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
8. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2021
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka a kontrolórka obce Poriadie Ing. Ľubica Vojtková
predložili návrh správy hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2021 v obci Poriadie.
Uznesenie č. 6/2022 zo dňa 24.02.2022
-------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 11, ods.4, písm. j) zákona č. 369/90 Z. z., NR
SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov :
berie na vedomie
− Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2021

Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
9. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2022, ktorým sa stanovujú podmienky
prijatia dieťaťa do materskej školy, určujú výška príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy, výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v materskej
škole na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh VZN č.1/2022, ktorým sa stanovujú
podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy, určujú výška príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy, výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v materskej škole na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
Uznesenie č. 7/2022 zo dňa 24.02.2022
--------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 11, ods.4, písm. g) zákona č. 369/90 Z. z., NR
SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov :
vydáva
− Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022, ktorým sa stanovujú podmienky prijatia
dieťaťa do materskej školy, určujú výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy, výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v materskej škole na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Dôvodová správa :
Obec Poriadie vydáva VZN č. 1/2022, ktorým podrobne upravuje podmienky prijatia dieťaťa
do materskej školy, určujú výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy,
výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady v školskej jedálni, konkrétne Materskej školy Poriadie, ktorej je obec
zriaďovateľom.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
10. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2020 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Poriadie

Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne
záväznému nariadeniu č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Poriadie
Uznesenie č. 8/2022 zo dňa 24.02.2022
-------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 11, ods.4, písm. g) zákona č. 369/90 Z. z., NR
SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov :
vydáva
− Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2020 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Poriadie
Dôvodová správa :
Obec Poriadie vydáva Dodatok č.1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 3/2020
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Poriadie
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
11. Majetkovoprávne prevody
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena pre NN prípojku k novostavbe rodinného domu – pre Jaroslava Štefíka.
Uznesenie č. 9/2022 zo dňa 24.02.2022
-------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 11, ods.4, písm. a) zákona č. 369/90 Z. z., NR
SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov :
schvaľuje
− Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Obcou Poriadie
a Jaroslavom Štefíkom
Dôvodová správa :
Predmetom Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Obcou Poriadie
a Jaroslavom Štefíkom je budúce uloženie prípojky NN vedenia na pozemkoch vo vlastníctve
obce a to parcely KN C č. 26964/1 a 27306 k novostavbe rodinného domu Prípojka bude
uložená pod miestnou komunikáciou a krajom komunikácie.

Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
12. Diskusia.
----------------Starosta obce informoval poslancov o výsledku verejného obstarávania pre projekt
z Environmentálneho fondu na nákup technického vybavenia pre triedený zber v obci
Poriadie. Víťazná cenová ponuka v rámci vykonaného verejného obstarávania na dodanie
1 ks traktora, 1 ks čelného nakladača a 1 ks vlečky je na sumu 79 788€.
Z Environmentálneho fondu obec získala podporu vo výške 67 260 Eur, rozdielnu sumu obec
zaplatí z vlastných zdrojov.
Starosta informoval poslancov o dodávke elektrickej energie od spoločnosti Stredoslovenská
energetika a.s., Žilina a o zvýšení ceny za energie v obci Poriadie.
Starosta obec informoval o príprave projektovej dokumentácie pre chodník v centrálnej časti
smerom na Sekule. Chodník v tejto časti bude v odlišných parametroch ako je platná norma
STN. Obec tak bude musieť požiadať o výnimku, ktorú udeľuje ministerstvo dopravy
Slovenskej republiky.
Starosta podal správu o príprave projektovej dokumentácie pre územné konanie na verejné
chodníky v časti obce Sovinec a budúcom nutnom odkúpení pozemkov pod chodník.
Starosta informoval poslancov o počte vyseparovaného odpadu za rok 2021 na území obce
Poriadie v celkovej výške 58,63 %.
Starosta oboznámil poslancov o žiadosti neverejných poskytovateľov sociálnych služieb
o finančný príspevok pre klientov v týchto zariadeniach, jedná sa o občanov ktorí majú trvalý
pobyt v obci Poriadie.
Starosta informoval o aktivite ZMOS-u ohľadom spustenia petície, ktorá žiada zmenu
volebných obvodov pre voľby do NR SR, t. j. vytvorenie 8 volebných obvodov podľa území
jednotlivých samosprávnych krajov.
Starosta informoval poslancov, že by chcel zorganizovať jarné upratovanie v obci Poriadie.
13. Záver
-------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka po prerokovaní programu poďakoval prítomným za
účasť a ukončil rokovanie.

----------------------------------------------Mgr. Martin Pražienka, starosta obce

----------------------------------------------------Jaroslav Tížik, Peter Volár
Overovatelia zápisnice

--------------------------------Oľga Dobrovodská
Zapisovateľka

